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Tribunal libera mais R$ 76 milhões em 
Requisições de Pequeno Valor

Peça hidráulica rompe e causa vazamento de água 
nos 16º e 15º andares

JFSE realiza leilão 
judicial

Corpus Christi: 
expediente normal
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Fernando Henrique da Silva Rego
Corregedoria Regional
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SOSERVI

 partir da próxima quarta-feira 
(9/05), o Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região - TRF5 

estará liberando o pagamento de 
R$ 76.595.716,89 em Requisições 
de Pequeno Valor (RPVs). O mon-
tante vai beneficiar 17.740 pessoas 
dos seis estados nordestinos que 
integram a 5ª Região da Justiça 
Federal: Pernambuco, Paraíba, Rio 
Grande do Norte, Ceará, Alagoas e 

Sergipe. As RPVs estão situadas no 
intervalo sequencial entre os nú-
meros 716.472 e 730.194 e se refe-

O rompimento de um joelho 
hidráulico de 85 mm (peça uti-
lizada para unir dois canos de 
PVC), localizado no 16º andar do 
edifício-sede do TRF5, causou 
um grande vazamento de água, 
que danificou parte do teto de 
gesso do Buonafina e atingiu 
as salas e os equipamentos da 
Divisão de Comunicação Social 
(DCS), no 15º andar, retardando 
parte do trabalho do setor. O 
problema aconteceu na manhã 

da última sexta-feira e foi 
ocasionado, segundo o di-
retor de Operações da Sub-
secretaria de Infraestrutura e 
Administração Predial (SIAP), 
Alexandre Nader, por conta 
do rompimento da conexão, 
decorrente de uma pressão 
momentânea (conhecida 
como golpe de aríete).  “A 
manutenção da parte hidráulica do 
prédio é feita rotineiramente, mas 
esse é o tipo de peça que pode 

quebrar”, alerta. No fim da ma-
nhã, a SIAP já havia solucionado 
o problema do vazamento. 

rem a dívidas judiciais da União e 
de diversas entidades federais, na 
maioria previdenciárias, cujo valor 
não ultrapassa o correspondente a 
60 salários mínimos por benefício. 
Os valores estarão disponíveis em 
contas judiciais abertas em nome 
dos beneficiários nas agencias 
bancarias credenciadas da Região 
(Caixa Econômica Federal e Banco 
do Brasil).

Nos dias 10 e 25/50, a 4.ª Vara 
Federal da Justiça Federal em Ser-
gipe (JFSE), privativa de execuções 
fiscais, realiza um leilão de bens 
penhorados. A hasta ocorrerá no 
auditório do edifício-sede da JFSE, 
em Aracaju. Serão leiloados ôni-
bus, caminhões, veículos de pas-
seio, computadores, imóveis, entre 
outros, com valores que variam de 
R$ 16 mil até R$11 milhões. O edi-
tal completo e a relação dos bens 
podem ser conferidos na própria 
Vara ou pelo site www.nebid.com.br

O Pleno do Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região – TRF5, em 
consulta submetida pelo presi-
dente desta Corte, desembar-
gador federal Paulo Roberto de 
Oliveira Lima, decidiu não decre-
tar feriado o próximo dia 7 de 
junho. O Colegiado resolveu man-
ter o expediente na data referida 
por falta de previsão legal para o 
feriado e para manutenção dos 
bons serviços prestados aos juris-
dicionados.

Conhecendo
TRF5o 

Do latim, a palavra assessorar sig-
nifica ajudar, auxiliar. E é para esse 
fim que a Assessoria Especial da 
Presidência do TRF5 existe. O setor 
funciona com dois integrantes – 
Expedito Lima e Adna Bandeira e 
está centrada no apoio ao Presi-
dente em relação à análise dos pe-
didos de suspensão e no auxílio ao 
que se refere à representação do 
TRF5 no CNJ e no CJF. “Trabalhar 
com o presidente Paulo Roberto 
jamais é algo monótono, pois seu 
nível de exigência é permanente-
mente elevado”, afirma Expedito 
Lima. Uma curiosidade: no TRF5, 
a Assessoria é feita por servidores, 
ao contrário das outras regiões, 
nas quais o trabalho é realizado 
por juízes auxiliares.

Um apoio Especial 


